
As crianças tiveram desde sempre 
uma importância relevante no Penina 
Hotel & Golf Resort, tendo sido este o 
resort pioneiro no Algarve na criação 
de atividades dedicadas aos mais 
pequenos hóspedes. Apresentamos-lhe 
assim o Clube Kangaroo exclusivo para 
crianças… o local perfeito para os seus 
fi lhos brincarem e divertirem-se ao 
ar livre.

Os nossos serviços e atividades são 
baseados nas expectativas das crianças e 
são concebidos especialmente para que 
estes aproveitem o melhor das suas férias 
no Algarve, desde a sua chegada ao hotel 
até ao momento do seu regresso a casa.

O Clube Kangaroo, destina-se a crianças 
com idades compreendidas entre os 3 e 
os 12 anos de idade, sob a supervisão de 
monitores experientes e especializados. 

Os bebés até aos 2 anos de idade são 
igualmente bem-vindos no Clube, mas 
sempre sob a supervisão dos pais ou um 
adulto responsável. 

Para adolescentes até aos 16 anos, o 
resort disponibiliza, ainda, um leque de 
atividades Júnior.

Clube Kangaroo  - Atividades 
e Refeições

O Clube Kangaroo consiste numa área de 
2.269 m2, localizada a cerca de 100 metros 
do edifício do hotel. Oferece uma vasta 
gama de atividades de lazer incluindo:

•  Área coberta para brincadeiras com 
mobiliário adequado e brinquedos.

•  Grande espaço para atividades ao ar 
livre, com cordas para trepar, campo 
de futebol, pista de bicicletas, piscina e 
campo de areia. 

•  Durante o verão está disponível um 
castelo insufl ável.

• Restaurante Kangaroo Mac.
•  Creche totalmente equipada com 

facilidades para higiene dos bebés.
•  Sala de jogos equipada com brinquedos, 

jogos, equipamentos de desporto e 
outros materiais necessários para o 
entretenimento das crianças.

O Clube Kangaroo dispõe de acessos para 
crianças com mobilidade reduzida. Todas as 
atividades de exterior estão protegidas por 
sombras e cumprem rígidas regras 
de segurança.

Todos os membros da equipa de 
trabalho Kangaroo dispõem de formação, 
conhecimentos e capacidades necessárias 
para a supervisão e educação de crianças.

Clube Kangaroo



Refeições

O Clube Kangaroo tem o seu próprio 
restaurante – o Kangaroo Mac, o qual 
dispõe de uma cozinha variada, adaptada 
ao paladar das crianças, sendo as refeições 
ricas, saudáveis e equilibradas.

Com uma decoração divertida e colorida, 
o Kangaroo Mac, está mobilado com 
mesas e cadeiras de tamanho próprio 
para as crianças. As refeições são sempre 
supervisionadas pelos membros da 
equipa do Clube Kangaroo. Os menus 
são cuidadosamente elaborados de 
forma a proporcionar refeições variadas 
e equilibradas, sempre de encontro às 
necessidades de desenvolvimento das 
crianças em crescimento. Sempre que 
necessário os pais podem solicitar refeições 
para dietas especiais, ou pedidos de 
restrições alimentícias para as suas crianças.

Por questões de saúde e segurança, não 
é permitida a entrada ou consumo de 
alimentos ou bebidas não preparados ou 
adquiridos no Clube Kangaroo.

Os almoços e jantares no Kangaroo Mac 
devem ser pedidos antecipadamente 
durante a manhã no Clube Kangaroo. O 
resort dispõe de um menu para crianças nos 
restaurantes (exceto o restaurante Le Grill) e 
room service. 

Grupos etários

O Clube Kangaroo é uma facilidade 
disponível para crianças até aos 12 anos de 
idade, dividida por grupos específicos de 
idades:

Os mais pequeninos (dos 0 meses até 
aos 2 anos de idade) são bem-vindos ao 
Clube Kangaroo, onde podem usufruir das 
facilidades, desde que acompanhados  
pelos pais.

Para crianças dos 3 aos 5 anos de idade 
disponibilizamos um programa de 
atividades completo, que inclui desenhos e 
pinturas, modelagem em plasticina, jogos 
de imaginação, brincadeiras na piscina 
e colheita de frutos – onde as crianças 
aprendem a preparar e cozinhas esses 
frutos. As atividades são pensadas para 
serem divertidas e simultaneamente para 
desenvolverem as capacidades das crianças.

As crianças dos 6 aos 12 anos de idade 
preferem um programa de atividades mais 
ativo. Para elas disponibilizamos atividades 
tais como: aulas de natação, golfe e ténis. 
Muitas atividades incluem a participação 
dos pais, como é o exemplo dda noite em 
família que tem uma periodicidade semanal, 
durante o verão.

Os nossos profissionais acreditam que 
é mais importante para as crianças 

aprender enquanto se divertem e por isso 
desenvolveram uma série de atividades 
pedagógicas e engraçadas, tais como 
modelagem com barro, pinturas em 
azulejos, criação de jóias, preparação de 
bolos, e muita outras atividades...

Para os adolescentes até aos 16 anos, a 
Equipa do Kangaroo preparou um programa 
de atividades adequado a esta faixa 
etária, o qual engloba um leque variado de 
atividades desportivas - incluindo golfe, 
animação e eventos sociais.

Atividades no Clube Kangaroo

O programa de atividades é 
cuidadosamente delineado de forma 
a haver um equilíbrio entre atividades 
desportivas, workshops, jogos e actividades 
mais pedagógicas, respeitando os hábitos e 
costumes de cada criança. Para estimular os 
adolescentes a participarem nas diferentes 
atividades é-lhes atribuído um Diploma que 
lhes é entregue durante o cocktail semanal 
com os pais.

Tarifas e Horários do  
Clube Kangaroo

O Clube Kangaroo não está apenas 
disponível para os hóspedes do hotel, mas 
também para qualquer pai que pretenda 
deixar as suas crianças aos nossos cuidados. 
Este é o ambiente ideal onde pode deixar 
as suas crianças para que possa desfrutar 
de momentos especiais com o seu cônjuge 
ou com amigos, para jogar uma partida de 
golfe ou simplesmente para relaxar. 

Ao deixarem as crianças aos nossos 
cuidados, os pais terão de preencher um 
formulário, onde deverão especificar 
quaisquer condições médicas e indicar 
eventuais requisitos especiais. A segurança 
e bem-estar das suas crianças são o nosso 
principal objetivo. O Clube dispõe de um 
regulamento que deverá ser lido e analisado 
cuidadosamente por todos os pais.

Horário de funcionamento

O Clube está aberto o ano inteiro, sete dias 
por semana, incluindo feriados, das 10.00 
hrs. às 18.00 hrs., exceto em Julho e Agosto, 
cujo horário é das 08.00 hrs. às 20.00 hrs. 

Facilidades interiores

•  Área para troca de fraldas e cuidados  
dos bebés 

•  Área de creche equipada com brinquedos 
para bebés

•  Área para jogos de mesa
•  Zona de leitura
•  Escolinha
•  Casa de banho para crianças

Áreas cobertas

•  Castelo insuflável
•  Torre de atividades
•  Zona de jogo e atividades de 1 a 3 anos 

(equipada com brinquedos adequado às 
idades)

•  Zona de refeições (Menu dedicado às 
crianças)

Facilidades exteriores

•  Piscina (metade coberta e vedada)
•  Zona de areia
•  Campo de futebol
•  Castelo insuflável (coberto)
•  Pista de bicicletas/triciclos
•  Zona de esplanada
•  Mesa de ténis
•  Jogos gigantes
•  Parque infantil

Atividades no exterior do  
Clube Kangaroo

•  Clinica de golfe
•  Clinica de ténis
•  Putting
•  Visita ao hotel

Festas de aniversário

•  Crianças dos 3 aos 12 anos (crianças  
com menos de 3 anos só com supervisão 
dos pais)

•  Preço por criança: 17€
•  Mínimo de 20 participantes
•  Duração 3 horas

Inclui:
•  Decoração do espaço
•  Musica ambiente infantil
•  Menu Bufete especial para Festas de 

Aniversário
•  Bolo de aniversário
•  Impressão de convites, alusivo ao Clube 

Kangaroo

Animação/ Atividades a cargo dos 
monitores do Clube Kangaroo


